
मनी मावशीची को जिरलो । 

काढायला जाता दुसऱ्याची बोटी 
काही वेळा होते काप 

नेमका आपलाच चाचरतो पाय .. 



टोपी फिरायला गेलो ! 



चतुर बेडुकमामा 

आमच्या बंडकमामाचा झाला असता 

चक्काचूर , 

वागले नसते जर का ते चतुर . 

टुणकन् उडी मारून बेडुकमामा बाचला . 
त्यांच्या हातातल्या कडीने जबडा एवढा 

फाकला 



रंगारी काकाचा घोटाळा 

" बरे नुन्या अंगावर उमटने काय ? 
हमारी काकाला उमजेना पोटाळा तरी नाम 

" बापरे ! पारंच मी पडतोय आजारी - 

बोलया ना माझ्यासाठी काँचटवाना तौकरी! 





पडोटी मनी महलाची: " आहे काय ही जाद ! 

येते मत बाहर है छाटेने पिस्नु ? 



भावमलेन फलमा पामा 



आनंदी वाकली भेटायला जाते 

आनंदी सामवी. तू कशी पेलार गाय 



" अरे माझ्या मित्रा , कम नमो चिंता , 
लीजन बोलादीन नदो पता बापता " 



शिकारी पाजताजा समा का ! 

राणामांना त्या गोद में मात्र मनमानी मसून राहली चुपचाप तोवर या बोजच्याच्या 



साक्षमो चोर 

पांबलीरा पोटी तर होनि मौ मदन माई! " 

नाटीएको डोळे आणि मुपाएपडे कान 
बघताच मनीमावशीची उदासी पापादाग 



सोन मागणारे समें 





कोर 

अरे बापरे ! असे कसे झाले ? 

बघता बघता माझे मोजे कसे पळाले ? 



बांच्या शिडीवचन टोपी चुटकीसरशी आलीन 

यायाने उडवतो माझी टोपी काच नाही पा पामच्या ती हाती लागणार ! 

बधा तुम्ही मलाइपानाही का म्हागणार पाण यांचा जरा, सुचलीच एक युक्ती सोपी , 



चार माशांनी सांडगा कसा घरमा 

करता लांडगोबा मोकावता मले बामना , 

असून पुरे मात्र माग पहमार स्यामा 



मा 

जिथून ससुल्या सुळकन् जातो , 

लांडगोबा तुमच्यासाठी सापळा असतो ! 



चिमकाया बिनाची मुटका 

चिमुकले पिन साली पक्षले एकाकी माले विचार । 

आईबाबांनी त्याला शोधून काबले आणि मोजमापला मा मात्र मारे । 



" अरे पण आम्ही हे दार कसे उघडू ? " " लावतो पणाला माझी ताकद , ” एसे उदिर म्हण . 

अन् लौकरच पंख फडफडून पिलू 
मोकळेपणी लागले गाऊ गाणे , 



खडतर नशीब 

फिस्कारून धावणाऱ्या मांजराच्या तावडीतून एकदा एक पिटुकला उंदिर सुटला कसाबसा. 

बाटलीतल्या उंदराला धडपडले मांजर पकडायला यश काही केल्या त्याला येईना . 



उदराचे माईसंग घामले मदतीला 

अखेरीस एकदाचा पिटकामा मुटता हुक एक साजरा , बोरखा बांहों बोला । 



सम्पार , हमणार , मग पहा । 
तो हिला बोला हल पामतो पळा 



अखेर 

पण अहो आश्रमम् 
त्यानेच पटकामते बक्षिस एलबमः । 



शेवटची गोष्ट 

तीन माकडांनी चोरले एक जाळे . 

पहा डामरट कसे आहेत सगळे . 

पण माझ्या गोष्टींचे पुस्तक आता संपले , 

माझ्या छोटया मित्रांनो , झोपायला मिटा 

डोळे आपले . 


